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Végrehajtási jogi aktussal szembeni kifogás: az endokrin károsító 

tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos kritériumok 

megállapítása   

Az Európai Parlament 2017. október 4-i állásfoglalása az 1107/2009/EK rendelet II. 

mellékletének az endokrin károsító tulajdonság meghatározását szolgáló tudományos 

kritériumok megállapítása tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet 

tervezetéről (D048947/06 – 2017/2801(RPS)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének az endokrin károsító tulajdonság 

meghatározását szolgáló tudományos kritériumok megállapítása tekintetében történő 

módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetére (D048947/06) (a továbbiakban: 

rendelettervezet), 

– tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 

91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 

1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, különösen 4. cikkének (1) 

bekezdésére, 78. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, II. mellékletének 3.6.5. pontja 

második bekezdésére és 3.8.2. pontjára, 

– tekintettel az Európai Unió Bírósága Törvényszékének 2015. december 16-i ítéletére2, 

különösen annak 71. és 72. pontjára, 

– tekintettel a hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Unió Törvényszékének 

2015. december 16-i ítéletét követő helyzetről szóló, 2016. június 8-i állásfoglalására3, 

– tekintettel a Bizottságnak az endokrin károsító anyagokról, valamint az azonosításukat 

szolgáló tudományos kritériumokat a növényvédő szerekre és a biocid termékekre 

vonatkozó uniós szabályozás keretében meghatározó bizottsági jogiaktus-tervezetekről 

szóló, 2016. június 15-i közleményére (COM(2016)0350), 

                                                 
1  HL L 309., 2009.11.24., 1. o. 
2  A Bíróság 2015. december 16-i ítélete, Svédország kontra Bizottság, T-521/14, 

ECLI:EU:T:2015:976. 
3  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0270. 



 

 

– tekintettel a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága 

2017. február 28-i, brüsszeli üléséről szóló összefoglaló jelentésre, 

– tekintettel a közegészség endokrin rendszert károsító tényezőkkel szembeni védelméről 

szóló, 2013. március 14-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó 

eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat2 5a. 

cikke (3) bekezdésének b) pontjára, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

állásfoglalásra irányuló indítványára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésre és (4) bekezdésének 

c) pontjára, 

A. mivel a 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.8.2. pontja alapján hatóanyag csak 

abban az esetben hagyható jóvá, ha nem tekinthető a célszervezetektől eltérő 

szervezetekre nézve esetleg hormonrendszert károsító tulajdonságú anyagnak, kivéve, 

ha a hatóanyagnak való expozíció mértéke a felhasználás javasolt reális feltételei mellett 

a célszervezetektől eltérő szervezetekre nézve elhanyagolható (környezetvédelmi 

kizárási kritérium); 

B. mivel az 1107/2009/EK rendelet II. melléklete 3.6.5. pontja második bekezdése alapján 

a Bizottságnak 2013. december 14-ig intézkedéstervezetet kell benyújtania az 

Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsághoz az endokrin károsító 

tulajdonságok meghatározására irányuló, konkrét tudományos kritériumokra 

vonatkozóan, 

C. mivel a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága 2017. 

július 4-én kedvező véleményt adott ki a rendelet tervezetéről, amely véleményről 

tartott szavazás során három tag ellene szavazott, három pedig tartózkodott; 

D. mivel a rendelettervezet utolsó bekezdése kimondja, hogy „ha a vizsgálat tárgyát 

képező hatóanyag kívánt biocid hatásmódja a gerincesektől eltérő célszervezetek 

endokrin rendszerükön keresztül történő visszaszorítása, a kívánt hatásmódnak az 

azonos rendszertani kategóriába tartozó szervezetekre gyakorolt hatása nem vehető 

figyelembe az anyag nem célszervezetekre nézve endokrin károsító tulajdonságú 

anyagként történő azonosítása során”; 

E. mivel a Törvényszék a T-521/14. sz. ügyben hozott ítéletében megállapította, hogy „la 

spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le 

système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données 

                                                 
1  HL C 36., 2016.1.29., 85. o. 
2  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 



 

 

scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en 

particulier économique”1 (71. pont); 

F. mivel valamely endokrin hatásmechanizmusú anyag kizárása a nem célszervezetekre 

nézve endokrin károsító anyagként való azonosításból nem tudományos; 

G. mivel a rendelettervezet nem tekinthető az endokrin rendszerre vonatkozó, objektív 

tudományos adatokra alapozottnak, ahogyan azt a Bíróság megköveteli; mivel a 

Bizottság ezzel túllépi végrehajtási hatáskörét; 

H. mivel az említett utolsó bekezdés valódi szándékát pontosan megmagyarázza a 

Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága 2017. február 28-

i, brüsszeli üléséről készült összefoglaló jelentés, amely kimondja, hogy „ezen 

túlmenően a kívánt endokrin hatásmódú hatóanyagokra (az alábbiakban „növekedés-

szabályozók”) vonatkozó rendelkezés logikai alapját elmagyarázták. [...] A növekedés-

szabályozókra vonatkozó rendelkezés lehetővé teszi, hogy a kizárási kritériumot a 

kívánt endokrin hatásmódú hatóanyagokra nem fogják alkalmazni [...]”; 

I. mivel  az említett utolsó bekezdés ténylegesen létrehozza az 1107/2009/EK rendelet II. 

mellékletének 3.8.2. pontjában rögzített kizárási kritériumtól való eltérést; 

J. mivel az 1107/2009/EK rendelet (6)–(10) preambulumbekezdése és 1. cikkének (3) 

bekezdése alapján nyilvánvaló, hogy a hatóanyagok jóváhagyására vonatkozó szabályok 

megállapítása összetett problémájával foglalkozó jogalkotónak meg kell találnia a 

különböző és potenciálisan egymásnak ellentmondó célok – nevezetesen egyrészről a 

mezőgazdasági termelés és a belső piac, másrészről pedig az egészség és a környezet 

védelme – közötti kényes egyensúlyt; 

K. mivel a Törvényszék a fent hivatkozott ítéletben az alábbiakat állapította meg: „Dans ce 

contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur 

a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de 

celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, 

que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le 

cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la 

Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a 

d’ailleurs en substance admis lors de l’audience”2 (72. pont); 

                                                 
1  Tekintettel arra, hogy a T-521/14. sz. ügyben született ítélet csak francia és svéd nyelven 

áll rendelkezésre, a szöveg magyar változatát a Parlament fordítószolgálata készítette: „az 
endokrin károsító tulajdonságok meghatározására szolgáló tudományos kritériumok 
meghatározása csak objektív módon történhet, az adott rendszerre vonatkozó tudományos 
adatok fényében, minden egyéb – különösen gazdasági – megfontolástól függetlenül”. 

2  Tekintettel arra, hogy a T-521/14. sz. ügyben született ítélet csak francia és svéd nyelven 
áll rendelkezésre, a szöveg magyar változatát a Parlament fordítószolgálata készítette: 
„Ebben az összefüggésben fontos kiemelni, hogy az 528/2012/EU rendelet elfogadásával 
a jogalkotó mérlegelte a belső piac javításának célját és az emberi egészség, az állatok 
egészsége és a környezet védelmének célját, amelyet a Bizottságnak tiszteletben kell 
tartania, és amelyet a Bizottság nem kérdőjelezhet meg [...]. A jogalkotótól kapott 
felhatalmazás gyakorlása során a Bizottság ezt az egyensúlyt nem kérdőjelezheti meg, és 
ezt a tényt az intézmény a meghallgatás során alapvetően elismerte”. 



 

 

L. mivel a Parlament ezt megismételte 2016. június 8-i állásfoglalásában, amely 

hangsúlyozza, hogy „a Törvényszék ítélete szerint a tudományos kritériumok 

meghatározását kizárólag objektív módon, az endokrin rendszerre vonatkozó 

tudományos adatok alapján, minden más megfontolástól, és különösen a gazdasági 

megfontolásoktól függetlenül kell végezni, és hogy a Bizottságnak nincs joga az 

[Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)] 290. cikke értelmében 

ráruházott hatáskörök alkalmazása révén megváltoztatni egy alap-jogiaktusban 

lefektetett szabályozási egyensúlyt”; 

M. mivel az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással hozott végrehajtási jogi 

aktus összefüggésében ugyanezek a hatásköri korlátozások vonatkoznak a Bizottságra; 

N. mivel a Bizottság 2016. június 15-i közleménye szerint „A Bizottság előtt álló feladat 

most azon kritériumok megállapítása, amelyek segítségével meghatározható, hogy a 

növényvédő szerek és a biocid termékek tekintetében mi számít endokrin károsító 

anyagnak és mi nem – nem pedig annak eldöntése, hogy miként kell szabályozni ezeket 

az anyagokat. A jogalkotó a növényvédő szerekre vonatkozó 2009. évi és a biocid 

termékekről szóló 2012. évi jogszabályokban már megállapította a szabályozási 

következményeket”; 

O. az 1107/2009/EK rendelet II. mellékletének 3.8.2. pontjában rögzített kizárási kritérium 

alapvető eleme a rendeletnek; 

P. mivel a régóta fennálló ítélkezési gyakorlat szerint az adott ügyben alapvetőnek számító 

szabályozási elemek elfogadása az uniós jogalkotó számára van fenntartva, és nem 

ruházható a Bizottságra; 

Q. mivel a Bizottság átlépte végrehajtási hatáskörét, amikor az 1107/2009/EK rendelet 

alapvető szabályozási elemét módosította, ellentétben a T-521/14. sz. ügyben tartott 

törvényszéki meghallgatáson elismert hatásköri korlátaival, a 2016. június 15-i 

közleményben tett kijelentéseivel és ellentétben a jogállamiság uniós alapelvével; 

R. mivel még akkor is, ha a tudományos és technikai ismeretek fejlődése megfelelő alapot 

nyújt a kívánt endokrin hatásmódú anyagok jóváhagyási feltételeire vonatkozó eltérés 

bevezetésére, ilyen eltérést csak az 1107/2009/EK rendelet módosítására irányuló, az 

EUMSZ 294. cikke szerinti jogalkotási eljárással lehet bevezetni; 

1. ellenzi a bizottsági rendelet tervezetének elfogadását; 

2. úgy véli, hogy e bizottsági rendelet tervezete túllépi a 1107/2009/EK rendeletben 

meghatározott végrehajtási hatásköröket; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a rendelettervezetet, és késedelem nélkül 

nyújtson be új tervezetet a bizottságnak; 

4. felkéri a Bizottságot, hogy az utolsó bekezdés törlésével változtassa meg a 

rendelettervezetet; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

 


